Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від __________________2016 року
селище Верховина
Про очікувану мережу установ
і закладів освіти району
в 2016-2017 навчальному році
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року
№ 651-ХІУ, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року
№ 778, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646
«Про затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку»,
п.4.2 рішення районної ради від 16.09.2015 року «Про надання дозволу на
функціонування установ і закладів освіти в 2015-2016 навчальному році»,
розглянувши лист районної державної адміністрації від 21.06.2016 року
№ 2201/01-04/21 про очікувану мережу установ і закладів освіти району в
2016-2017 навчальному році та враховуючи пропозиції постійних комісій
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Погодити очікувану мережу установ і закладів освіти району в
2016-2017 навчальному році згідно з додатками 1-6.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (В.Гуцуляк) у
зв’язку з прогнозованою зміною контингенту учнів у загальноосвітніх
школах вжити заходів щодо попередження педагогічних працівників про

можливе скорочення посад та зменшення кількості годин педагогічного
навантаження.
3. Скоротити:
- 0,5 ставки вихователя підготовчої групи у Пробійнівській ЗОШ І-ІІ
ступенів;
- 1 ставку вихователя групи продовженого дня в Ільцівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
4. Ввести:
- 1 ставку групи продовженого дня у Верховинській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- 0,5 ставки групи продовженого дня у Верхньоясенівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
- 0,5 ставки групи продовженого дня у Верховинському навчальновиховному комплексі.
5. Відновити роботу Бережницької ЗОШ І ступеня та ввести 1 ставку
учителя.
6. Відкрити постійний пришкільний інтернат при Білоберізькій ЗОШ І-ІІІ
ступенів та ввести:
- 1,5 ставки вихователя пришкільного інтернату;
- 2 ставки помічника вихователя пришкільного інтернату;
- 1 ставка кухаря;
- 0,5 ставки прачки.
7. Закрити філію «Заверх» Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ступенів та скоротити:
- 1 ставку учителя;
- 0,25 ставки технічного працівника.
8. До 10 вересня 2016 року подати на розгляд сесії районної ради
фактичну мережу установ і закладів освіти району в 2016-2017 навчальному
році за уточненою інформацією про контингент дітей шкільного віку станом
на 05 вересня 2016 року.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики,
спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації
(О.Чубатько).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження примірного
Статуту комунального загальноосвітнього
навчального закладу району
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", на виконання п.З Постанови Кабінету Міністрів України від
13 жовтня 2015 року №827 «Про затвердження Порядку призначення на
посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з
питань освіти, культури, духовності та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1. Затвердити примірний статут комунального загальноосвітнього
навчального закладу району (додаток 1).
2. Керівникам комунальних загальноосвітніх навчальних закладів
району (додаток 2) до 10.08.2016 року розробити та подати для затвердження
на сесії районної ради статути навчальних закладів (в новій редакції),
провести реєстрацію затверджених статутів у визначеному чинним
законодавством порядку.
3. Уповноважити голову районної ради Івана Шкіндюка затвердити
статути комунальних загальноосвітніх навчальних закладів району,
вказаних в додатку 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації (О. Чубатько).
Голова районної ради
Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження примірного
Статуту комунального загальноосвітнього
навчального закладу району
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", на виконання п.З Постанови Кабінету Міністрів України від
13 жовтня 2015 року №827 «Про затвердження Порядку призначення на
посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми
власності», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з
питань освіти, культури, духовності та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1. Затвердити примірний статут комунального загальноосвітнього
навчального закладу району (додаток 1).
2. Керівникам комунальних загальноосвітніх навчальних закладів
району (додаток 2) до 10.08.2016 року розробити та подати для затвердження
на сесії районної ради статути навчальних закладів (в новій редакції),
провести реєстрацію затверджених статутів у визначеному чинним
законодавством порядку.
3. Уповноважити голову районної ради Івана Шкіндюка затвердити
статути комунальних загальноосвітніх навчальних закладів району,
вказаних в додатку 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації (О. Чубатько).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про розвиток музейної справи в районі
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про музеї та музейну справу», розглянувши лист
районної державної адміністрації від 04.07.2016 року № 1496/01-28/21 про
розвиток музейної справи у районі та враховуючи пропозиції постійних
комісій районної ради з питань бюджету, фінансів і податків та з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1. Інформацію про розвиток музейної справи в районі взяти до уваги
(додається).
2. Рекомендувати відділу культури і мистецтв районної державної
адміністрації:
2.1. посилити роботу щодо подальшого розвитку та популяризації
музейної справи в районі, активізувати роботу у цьому напрямку музейних
закладів Верховинського району;
2.2. активно пропагувати гуцульську культуру та мистецтво в музеях
району;
2.3 розробити районну Програму розвитку музейної справи
Верховинського району на 2017 – 2021 роки.
3. Рекомендувати районній державній адміністрації:
3.1. при формуванні районного бюджету на 2017 рік передбачити
кошти на виконання Програми розвитку музейної справи Верховинського
району на 2017 – 2021 роки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації (О.Чубатько).
Голова районної ради
Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від __ __________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства
«Госпрозрахункове
проектновиробниче архітектурно-планувальне
бюро»
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні»,
листа
комунального
підприємства
«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» №
03/02-04 від 20.05.2016 року, враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства
«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»
(додається).
2. Комунальному підприємству «Госпрозрахункове проектно-виробниче
архітектурно-планувальне бюро» (Н. Ігнатюк) в місячний термін здійснити
державну реєстрацію Статуту в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект
проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ____________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження змін до Статуту
Верховинського комбінату
комунальних підприємств
Відповідно до ст. 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пунктів 1.3, 3.1.1, 9.1та 9.2 Статуту Верховинського комбінату
комунальних підприємств, враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Внести та затвердити зміни до Статуту Верховинського комбінату
комунальних підприємств (додається).
2. Верховинському комбінату комунальних підприємств (О. Янків) в
місячний термін здійснити державну реєстрацію змін до Статуту в
установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Додаток
до рішення районної ради
від ____________ 2016

Зміни до Статуту Верховинського комбінату
комунальних підприємств
Пункт 3.2.1. викласти у наступній редакції: «Начальник підприємства
призначається на посаду і звільняється із посади на пленарному засіданні
районної ради. З директором підприємства укладається контракт. Строк
найму, права та обов’язки і відповідальність начальника, умови його
матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника здійснюється
Верховинською районною радою і головою Верховинської районної ради
відповідно до вимог чинного законодавства України та рішень
Верховинської районної ради».

Заступник керуючого справами
виконавчого апарату районної
ради

Василь Нагірняк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ____________ 2016 року
селище Верховина
Про затвердження тарифів на вивіз
твердих побутових відходів
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист комбінату комунальних
підприємств від 16.06.2016 року № 06-16, враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити та ввести в дію з 01 липня 2016 року наступні тарифи на вивіз
твердих побутових відходів:
-для бюджетних установ -70,00 гривень за 1 кубічний метр;
-для населення
-80,00 гривень за 1 кубічний метр;
-для приватних підприємств і організацій – 90 гривень за 1 кубічний
метр.
2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів включають вартість
вантажно-розвантажувальних робіт.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього господарства,
комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(Ю.Ванджурак).
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ____________ 2016 року
селище Верховина
Про роботу Верховинського
комбінату комунальних підприємств
щодо збирання та вивезення
твердих побутових відходів
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні», розглянувши лист районної державної
адміністрації від 15.06.2016 року № 02-16/563/01-28/21 та заслухавши
інформацію
начальника
Верховинського
комбінату
комунальних
підприємств, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму,
екології, лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної
власності, розвитку малого та середнього бізнесу, районна рада
вирішила:
1. Комбінату комунальних підприємств (О.Янків):
-забезпечити виготовлення та розміщення в населених пунктах району
контейнерів для твердих побутових відходів;
-забезпечити надання якісних послуг зі збору та вивезення твердих
побутових відходів.
2.Районній державній адміністрації:
- здійснювати державний контроль за додержанням санітарних правил,
збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших
відходів, додержанням правил благоустрою;
- розробити та затвердити схеми санітарного очищення в межах району
та організовувати роздільне збирання побутових відходів, інших видів
відходів як вторинної сировини;
- забезпечити проведення проектно-вишукувальних робіт на об’єкті

(коректура виконаного проекту в 2009 році): «Рекультивація полігону ТВП в
селі Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області»;
- забезпечити проведення рекультивації полігону твердих побутових
відходів в селі Бережниця;
- вишукати земельну ділянку для створення нового полігону побутових
відходів.
4. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад:
-в населених пунктах району організувати роздільне збирання твердих
побутових відходів;
-розробити та затвердити графік вивезення твердих побутових відходів;
-висвітлювати інформацію щодо виконання заходів по організації
роздільного збирання сміття у засобах масової інформації.
5. Роботу директора комбінату комунальних підприємств (О. Янків)
визнати __________________.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій,
будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу
(Ю. Ванджурак).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від __ __________ 2016 року
селище Верховина
Про звіт постійної комісії районної
ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва,
туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної
власності,
розвитку
малого
та
середнього бізнесу
Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 та частини 14 статті 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і дорожнього
господарства, комунальної власності, розвитку малого та середнього бізнесу,
районна рада
вирішила:
1. Звіт постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології, лісового, сільського і
дорожнього господарства, комунальної власності, розвитку малого та
середнього бізнесу взяти до уваги (додається).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо фінансування медичної
галузі району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Прем»єр-міністра України
Гройсмана В.Б., голови Верховної Ради України Парубія А.В., в.о.Міністра
охорони здоров»я Шафранського В.В., народних депутатів України Солов»я
Ю.І., Матвієнка А.С., Довбенка М.В., Шкварилюка В.В., Дерев»янка Ю.Б.,
Бабія Ю.Ю., голови обласної державної адміністрації Гончарука О.Р. та
голови обласної ради Сича О.М. щодо фінансування медичної галузі району.
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем»єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
В.о.міністра охорони здоров»я
України
Шафранському В.В.
Народним депутатам України:
Солов»ю Ю.І.
Матвієнку А.С.
Довбенку М.В.
Шкварилюку В.В.
Дерев»янку Ю.Б.
Бабію Ю.Ю.
Голові Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації
Гончаруку О.Р.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області,
звертаємося до Вас з проханням про виділення необхідних коштів для
фінансування медичної галузі району. Верховинський район розташований у
гірській місцевості Івано-Франківської області на віддалі 120 км. від
обласного центру на висоті 620-640, а окремі населені пункти розташовані
на висоті 800-1000 і більше метрів над рівнем моря, густота населення якого
становить 24,3 осіб/км. кв., загальна кількість населення району на 01.01.2016
року становить 30529 жителів. Даний найвисокогірніший район області з
радіусом обслуговування населення до 60 км та з найнищою щільністю
населення в області обслуговує Верховинська центральна районна лікарня,
Білоберізька та Яблуницька дільничні лікарні, Красноїльська та Зеленська
амбулаторії загального типу сімейної медицини та 38 фельдшерськоакушерських пунктів.
Верховинській центральній районній лікарні згідно кошторису на 2016
рік затверджено кошти по загальному фонду за рахунок медичної субвенції

на загальну суму 21996,9 тис.грн., що на 2291,3 тис.грн. менше від
проведених касових видатків за 2015 рік (касові видатки за 2015 рік
становлять 24288,15 тис.грн. з яких медична субвенція - 21750,0 тис. грн. та
кошти місцевого бюджету - 2538,15 тис.грн.). При цьому не враховано
зростання заробітної плати з 01.12.2015 року на 25 відсотків, з 01.05.2016
року на 6,5 відсотки у порівнянні з груднем 2015 року та з 01.12.2016 року у
порівнянні з травнем 2016 року на 6,9 відсотків, також спостерігається ріст
цін на енергоносії (електроенергія, дрова паливні), медикаменти, продукти
харчування та на інші послуги. Із запланованих коштів у 2016 році на
заробітну плату з нарахуваннями передбачено 17793,62 тис.грн. або 81,0
відсоток від загальної суми.
Розрахункова потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам Верховинської ЦРЛ до кінця 2016 року становить на загальну
суму 7114,30 тис.грн.
Верховинській центральній районній лікарні згідно затвердженого
кошторису на 2016 рік передбачено кошти на оплату медикаментів в сумі
869,97 тис.грн., в тому числі й фінансування цільових медичних програм, або
3,96 відсотки від запланованої на 2016 рік суми субвенції, (що з розрахунку
вартість забезпеченості на одного хворого становить 10,38 грн. при
обласному показнику 47,55 грн.). Крім того спостерігається ріст цін на
медикаменти та вироби медичного призначення, що не дає в повній мірі
забезпечити медикаментами пільгову категорію населення району, а тому
проведеним розрахунком визначено потребу коштів на придбання
медикаментів в сумі 1219,97 тис.грн., що на 350,0 тис.грн. менше від
планових призначень на травень-грудень 2016 року.
У Верховинській центральній районній лікарні згідно затвердженого
кошторису на 2016 рік передбачено кошти на оплату продуктів харчування в
сумі 260,40 тис. грн. або 1,18 відсотки від запланованої на 2016 рік суми
субвенції (що з розрахунку вартість харчування одного хворого становить
5,10 грн. при обласному показнику 9,98 грн.). Разом з тим, спостерігається
ріст цін на продукти харчування, на придбання продуктів харчування
розраховано потребу в сумі 400,0 тис.грн., що на 139,60 тис.грн. менше від
планових призначень на травень-грудень 2016 року. Також передбачено
кошти на оплату комунальних послуг та електроносіїв (водопостачання та
водовідведення, електроенергія, дрова паливні) в сумі 1458,9 тис. грн. або
6,63 % від запланованої на 2016 рік суми субвенції, що унеможливлює
медичний заклад для нормального функціонування. Крім того
спостерігається ріст цін на комунальні послуги, тому проведеним
розрахунком потреби коштів на оплату комунальних послуг розраховано
потребу в сумі 1626,86 тис.грн., що на 167,96 тис.грн. менше від планових
призначень на травень-грудень 2016 року. Верховинською ЦРЛ здійснюється
доставка хворих у Косівську ЦРЛ для проведення гемодіалізу тричі на
тиждень. Проведеним розрахунком потреби коштів на придбання паливномастильних матеріалів та запасних частин для здійснення перевезення хворих
розраховано потребу в сумі 51,6 тис.грн. Також, у зв’язку із великою

відстанню між лікувально-профілактичними закладами та гірською
місцевістю, проводиться великий розхід паливно-мастильних матеріалів,
зношування транспортних засобів. Проведеним розрахунком потреби коштів
на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для
транспортних засобів лікарні розраховано додаткову потребу коштів в сумі
55,6 тис.грн.
Тому при формуванні розподілу медичної субвенції для
Верховинського району просимо Вас посприяти у виділенні додаткових
коштів на загальну суму 10263,60 тис.грн., з яких – 7879,06 тис.грн. для
установи на першочергові виплати, а саме: заробітну плату працівникам та
відрахування внесків до фондів загальнообов’язкового державного
страхування, оплату медикаментів на першу невідкладну допомогу, оплату
продуктів харчування, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2384,54
тис.грн., для проведення капітальних ремонтів у пристосованих приміщеннях
лікувально-профілактичних закладів та придбання основних засобів для
лікарні і санітарного транспорту.

Прийнято на четвертій сесії
Верховинської районної ради
сьомого демократичного
скликання
від _____________ 2016 року

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про присвоєння Перехресненській
ЗОШ І-ІІ ступенів імені видатного
педагога і громадського діяча
Гуцульщини Михайла Вахнюка

Розглянувши звернення Перехресненської ЗОШ І-ІІ ступенів,
звернення жителів села, лист районної державної адміністрації
№1049/0112/23 від 20.04.2016 року, клопотання відділу освіти Верховинської
райдержадміністрації № 147/01-25/01 від 15.04.2016 року, керуючись ст.43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України
«Про присвоєння юридичним особам та об»єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій» та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради
з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
національного і духовного розвитку та засобів масової інформації, районна
рада
вирішила:
1. Порушити клопотання перед Івано-Франківською обласною
державною адміністрацією про внесення пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо присвоєння Перехресненській
ЗОШ
І-ІІ ступенів
Верховинського району імені видатного педагога і громадського діяча
Гуцульщини Михайла Вахнюка.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І. Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ___________ 2016 року
селище Верховина
Про роботу редакції газети
«Верховинські вісті» з
висвітлення питань національного
і духовного відродження у районі
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні», розглянувши лист редакції газети
«Верховинські вісті» від 30 червня 2016 року № 63 про роботу редакції
газети «Верховинські вісті» з висвітлення питань національного і
духовного відродження у районі, враховуючи пропозиції постійних комісій
районної ради з питань бюджету, фінансів і податків та з гуманітарних
питань: освіти, культури, молодіжної політики, спорту, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації, районна рада
вирішила:
1. Інформацію про роботу редакції газети «Верховинські вісті» з
висвітлення питань національного і духовного відродження у районі взяти
до уваги (додається).
2. Редакції газети «Верховинські вісті» (Д. Кіращук) постійно
всесторонньо і різножанрово висвітлювати на сторінках газети питання
національного і духовного відродження у районі, публікуючи матеріали з
питань утвердження історичної правди, високої духовності, християнської
любові, будівництва Української державності, відродження традицій,
обрядів, народних ремесел Верховинщини.
3. Постійній комісії районної ради з гуманітарних питань: освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, національного і духовного
розвитку та засобів масової інформації постійно висвітлювати на сторінках
районного періодичного друкованого видання проведену роботу з питань
національного і духовного відродження краю.

4. Рекомендувати селищній і сільським радам укласти угоди з
керівниками місцевих засобів масової інформації з питань висвітлення
роботи органів місцевого самоврядування.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з
гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної
політики, спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової
інформації (О.Чубатько).

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від __________________2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит Ю.Філипчука»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:

1.

Інформації Верховинської районної державної адміністрації та
Верховинської центральної районної лікарні про обсяги фінансування,
які були виділені протягом VІ демократичного скликання на придбання
матеріалів, інвентарю, виконання робіт та послуг, для загальноосвітніх
шкіл, дитячих дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), НВК, лікарні – по
всіх селах взяти до уваги (додається).

2.

Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
Ю.Філипчука» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від __________________2016 року
селище Верховина
Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит В.Комана»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:
1. Інформації голови районної ради І.Шкіндюка та голови районної
державної адміністрації О.Лютого щодо центрального освітлення в селі
Гринява взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
В.Комана» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина
Про інформацію райдержадміністрації
про проведену роботу з розвитку
туристичної галузі у Верховинському
районі та її перспективи
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій, будівництва, туризму, екології,
лісового, сільського і дорожнього господарства, комунальної власності,
розвитку малого та середнього бізнесу (Ю.Ванджурак) та розглянувши
інформацію райдержадміністрації про проведену роботу з розвитку
туристичної галузі у Верховинському районі та її перспективи, районна рада
вирішила:
1. Інформацію райдержадміністрації про проведену роботу з розвитку
туристичної галузі у Верховинському районі та її перспективи взяти до
відома (додається).
2. Рекомендувати голові районної державної адміністрації О.Лютому
постійно проводити відповідну роботу для розвитку туристичної галузі у
Верховинському районі.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина

Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит В.Пугальського»

Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію голови Верховинської районної державної адміністрації
О.Лютого щодо підготовки кошторисних пропозицій сільських рад на
безоплатній основі працівниками управління житлово-комунального
господарства та будівництва РДА взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
В.Пугальського» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина

Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит Ю.Ванджурака»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію голови районної державної адміністрації О.Лютого та
інформацію
директора
ДП
«Івано-Франківський
облавтодор»
Ю.Ходаковського за запитом Верховинської районної ради щодо
будівництва нової об’їзної дороги в селищі Верховина, які були розпочаті в
1989-1990рр. взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
Ю.Ванджурака» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Проект

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від ________________ 2016 року
селище Верховина

Про виконання рішення районної
ради від 26.01.2016 року «Про
депутатський запит М.Жикаляка»
Відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», районна рада
вирішила:
1. Інформацію директора ДП «Гринявське лісове господарство»
Р.Стефанюка щодо вирубки лісів на території сіл Барвінків та Хороцеве
всупереч мораторію на рубки головного користування на період 2011-2021
рр. взяти до уваги (додається).
2. Рішення районної ради від 26.01.2016 року «Про депутатський запит
М.Жикаляка» зняти з контролю.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

